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LEI N 1.425/2018 

(Autoria do Projeto de Lei: Vereador Carlos Antônio da Cruz) 

 

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTA DE ESPERA 

PARA VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS. 

 

 O Povo do Município de Visconde do Rio Branco, por de seus 

representantes, os Vereadores, aprovaram e o Prefeito Municipal 

sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º. Fica assegurada a divulgação da lista contendo a ordem 

de espera para vagas nas Escolas Municipais de Educação. 

Parágrafo único - A lista de que trata a presente Lei deverá 

ser afixada em local bem visível em todas as escolas públicas do 

Município, além de ser disponibilizada no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco. 

  

Art. 2º. As informações serão de inteira responsabilidade do 

Poder Executivo municipal, devendo atualizar a lista de espera por 

vaga, imediatamente, sempre que houver alteração na disponibilidade 

das vagas. 

 

Art. 3º. A partir do momento em que o responsável pela criança 

aceitou a opção que fez justo pelas normas da presente Lei, e ter 

efetivado a matrícula, automaticamente estará desistindo das demais 

opções a que estava concorrendo. 

 

Art. 4º.  Para comprovação do tempo de espera pela criança 

escrita na lista correspondente, a mesma receberá, no ato da 

solicitação da vaga, um protocolo de inscrição. 

 

Art. 5º. Todas as unidades de Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino ficam obrigadas a tornar públicas nos termos do 

art.1º na primeira semana de cada mês, a relação de crianças 

beneficiadas, e a movimentação das situações de inscrições das 

listagens. 

Parágrafo único – Em caso de desistência da vaga pretendida, 

deve o solicitante comunicar isto imediatamente à secretaria da 

respectiva escola. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2018. 

 

 

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal 


